
                                                                                     Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021 

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 

“KINH NGHIỆM VIỆT NAM-BA LAN TRONG BẢO QUẢN HIỆN VẬT VÀ 

BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC” 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường 

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan, 40 năm 

quan hệ Việt Nam – Ba Lan về bảo tồn, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp với 

trường Đại học Công nghệ Kielce (Ba Lan) và trường Đại học Thủy lợi tổ chức hội thảo 

khoa học quốc tế với chủ đề “Kinh nghiệm Việt Nam – Ba Lan trong bảo quản hiện vật và 

bảo tồn di sản kiến trúc” dưới sự bảo trợ của Đại sự quán Ba Lan. 

Hội thảo được tổ chức để tri ân những đóng góp to lớn của các chuyên gia Ba Lan và 

Việt Nam trong khôi phục và bảo tồn các công trình di sản đang bị đe dọa tại Việt Nam 

cũng như những nỗ lực của họ trong việc đào tạo và giáo dục thế hệ chuyên gia bảo tồn tiếp 

nối. Hội nghị cũng là cơ hội chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về bảo tồn và 

công nghệ thu được trong các dự án nghiên cứu và trùng tu đã hoàn thành ở Ba Lan và Việt 

Nam.  

Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự 

tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia hàng đầu về bảo tồn. 

Thời gian:  Ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2021 (Dự kiến) 

Địa điểm:   Hội trường U306, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (trực tiếp và trực 

tuyến) 

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội trân trọng kính mời các cán bộ, giảng viên tham gia 

gửi bài tới hội thảo. Vui lòng xem thông tin chi tiết về hội thảo trong văn bản đính kèm. 

Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác của các cán bộ, giảng viên để chương 

trình hội thảo được thành công. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - trường Đại học Kiến 

trúc Hà Nội, điện thoại: 024 33547019/ Mrs Châu: 098 357 0185. 

Trân trọng cám ơn./.                                
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